
 
 

Додаток 1 до Протоколу спільного засідання КУАП та ТК  

        №160421/2  від 16.04.2021р., зі змінами згідно Протоколу 

спільного засідання  КУАП та ТК №_______ від 26.08.2021 

 

 

                     

 

 ЗАЯВА-ДОГОВІР №____________ 

(Депозитний договір) 

м._______                                                                                                                             “___”________ 20___р.

      

  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” (далі - Банк), який є 

платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України, в особі____________________________________, що діє на підставі 

____________________________________________, з однієї сторони, і громадянин (ка) ____________ 

документ, що  посвідчує особу: 

____________________серіі___№______виданий___________________________, що постійно проживає  за 

адресою: ___________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника 

податків_____________________ (далі -Вкладник), з другої сторони, (далі – Сторони) уклали депозитний 

договір (далі -Договір) про наступне: 

 

1.1. Вкладник розміщує грошові кошти на депозитний рахунок в АБ “ УКРГАЗБАНК ” (далі-Депозитний 

рахунок) на наступних умовах: 

 

1.1.1. Номер Депозитного 

рахунку 

IBAN ________________ 

1.1.2. Вид Депозиту ____________________________ 

1.1.3. Сума Депозиту __________ гривні (UAH) ___дол.США (USD) ____євро (EUR) 

_____банківські метали (XAU) 

1.1.4. Строк зберігання коштів _______ календарні дні 

1.1.5. Дата зарахування коштів і 

Дата повернення 

з ________________ по _____________(включно) 

1.1.6. Процентна ставка: _____% річних 

За умови продовження Строку зберігання коштів (Автопролонгації), 

Процентна ставка встановлюється на рівні діючої процентної ставки у 

Банку в перший день такого продовженого Строку зберігання коштів, для 

Виду Депозиту _____________(зазначається вид депозиту вказаний в пп.1.1.2. 

Договору) та відповідного Строку зберігання коштів. (цими словами 

доповнюються Депозити умовами яких передбачена можливість «Автопролонгації») 

1.1.7.Періодичність виплати 

процентів 

 Щомісячно  в кінці строку 

зберігання коштів 

 авансом  капіталізація 

1.1.8.Порядок повернення  

Депозиту 

в день закінчення Строку зберігання коштів або в день закінчення 

продовженого Строку зберігання коштів (зазначається для Депозитів умовами 

яких передбачена можливість «Автопролонгації») у спосіб визначений умовами 

цього Договору 

1.1.9.Виплата процентів та/або 

суми Депозиту 

 На поточний/ 

картковий рахунок 

Вкладника 

IBAN_______ 

відкритий в Банку 

 Шляхом виплати 

готівки з каси Банку 

 Шляхом зарахування 

до суми Депозиту на 

Депозитний рахунок  

1.1.10.Можливість 

Автопролонгації  

(домовленість Сторін про 

продовження Строку зберігання 

коштів) 

 Передбачено  Не передбачено 

1.1.11.Можливість поповнення 

Період поповнення 

Максимальна сума поповнення 

Мінімальна сума поповнення 

 

1.1.12.Можливість дострокового  Передбачено  Не передбачено 

 



 
(за вимогою Вкладника) 

повернення (зняття/часткового 

зняття) Депозиту/розірвання 

Договору 

1.1.13. Ставка при достроковому 

повернені Депозиту 
___% річних 

1.1.14. Супровідні послуги Банку 

та послуг третіх осіб: 

відкриття поточного (за умови 

відкриття Депозиту у 

банківських металах)/карткового 

рахунку  

Поточний/картковий рахунок відкривається, якщо на дату зарахування 

коштів у Вкладника відсутній відповідний поточний/картковий рахунок 

відкритий у валюті Депозиту в Банку.  

Протягом строку дії цього Договору у Тарифний план на умовах якого 

відкрито поточний /картковий рахунок можуть бути внесені зміни. 

1.1.15. Обслуговування 

Депозитного рахунку 

Здійснюється у відповідності з діючими Тарифами Банку, з якими 

Вкладник ознайомлюється до укладання Договору шляхом завантаження з 

офіційного сайту Банку за посиланням 

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/.  

Протягом строку дії Договору Тарифи можуть бути змінені. 

1.2. Договір укладено Сторонами шляхом надання Банком оферти та акцепту Вкладником останньої шляхом 

підписання Заяви-договору до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг 

за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ 

«УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), що розміщені на офіційному сайті Банку https://ukrgasbank.com, з умовами 

яких Вкладник ознайомлений та погоджується.   

1.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами 

своїх зобов’язань за цим Договором. Припинення зобов’язань за вимогою Вкладника або розірвання Договору 

за його ініціативою здійснюється виключно у випадках передбачених чинним законодавством України. 

1.4. У разі, якщо в день підписання цього Договору, Вкладник не розмістив кошти (банківські метали), що 

становлять Суму Депозиту, Договір вважається таким, що не був укладений.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Якщо Депозит передбачає можливість Автопролонгації, то Договір доповнюється п.1.5.: 

1.5. Вкладник має право  відмовитися від продовження Строку зберігання коштів (Автопролонгації) та 

припинити дію цього Договору шляхом подання заяви про витребування Депозиту, наданої до відділення 

Банку у письмовому вигляді або за телефоном Контакт-центру 0-800-309-00-0 до дня закінчення Строку 

зберігання коштів/продовженого Строку зберігання коштів або в дату укладення та підписання цього 

Договору. Продовження Строку зберігання коштів (Автопролонгація) не застосовується до цього Договору, 

якщо  в дату укладення та підписання цього Договору Вкладник відмовився від продовження Строку 

зберігання коштів (Автопролонгації). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Якщо Договір не доповнюється п.1.5., то для наступних пунктів Договору застосовується нумерація 

зазначена у () 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.6. (1.5.) Вкладник, як споживач фінансових послуг у розумінні Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – споживач), має право звернутися до: 

 Національного банку України з питань захисту прав споживачів. Детальну інформацію про порядок 

розгляду звернень споживачів Національним банком України розміщено на офіційному сайті Національного 

банку України https://bank.gov.ua. 

 до Банку з питань виконання сторонами умов Договору у порядку визначеному чинним 

законодавством України та внутрішніми документами Банку шляхом письмового/усного звернення або 

направлення електронного повідомлення за адресами зазначеними на офіційному сайті Банку 

https://www.ukrgasbank.com/about/q_service/. Детальну інформацію про порядок розгляду звернень споживачів 

розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням https://www.ukrgasbank.com/about/q_service/. 

1.7. (1.6.) Банк має право запропонувати Вкладнику змінити умови Договору, в т.ч. змінити Правила, Тарифи 

щодо обслуговування Депозитного рахунку, Умови Депозиту, тощо та інформує про це Вкладника шляхом 

розміщення пропозиції про таку зміну на дошках (дошці) об’яв Банку, що розміщуються в загальнодоступних 

для клієнтів місцях (операційній залі Банку, в мережі Інтернет на офіційному сайті Банку) з направленням 

Повідомлення, у випадку змін істотних умов Договору, на номер мобільного телефону та/або електронної 

пошти зазначеної у цій Заяві- договорі або наданих іншим чином Банку, відповідно до вимог Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Більш детально порядок 

направлення Повідомлення визначено у п.1.7. «Порядок внесення змін» Правил. 

1.8. (1.7.) Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за 

порушення виконання такого зобов’язання, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок випадку 

або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою 

палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
https://ukrgasbank.com/


 
1.9. (1.8.) Банк несе відповідальність перед Клієнтом за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

Договором  відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та 

умов Договору, зокрема: 

 за розголошення інформації, що складає банківську таємницю, за виключенням випадків передбачених 

вимогами законодавства та умовами цього Договору, Банк зобов’язується відшкодувати спричинені Клієнту  

належним чином підтверджені збитки, якщо буде доведено, що таке розголошення сталося з вини Банку; 

 за невиконання/неналежне виконання грошових зобов’язань за цим Договором, пов’язаних із 

поверненням Депозиту та виплатою процентів за Депозитом, Банк відповідно до вимог ст.625 Цивільного 

кодексу України сплачує Вкладнику 0,0001% річних від суми невиконаних/неналежно виконаних грошових 

зобов’язань. 

1.10.  (1.9.) Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він погоджується на отримання 

Повідомлень від Банку щодо змін умов цього Договору каналами комунікації визначеними умовами Правил. 

1.11. (1.10.) Вкладник своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує,  свою згоду на збирання, 

систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження 

(передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих 

персональних даних третім особам в інтересах Вкладника. Цим Вкладник підтверджує, що наявність цього 

пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Банком вимог ч.2 ст. 12 ЗУ «Про захист персональних 

даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Вкладник також підтверджує, 

що він повідомлений Банком про  володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних 

даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних 

та осіб, яким передаються або можуть передаватись його персональні дані. 

1.12. (1.11.) Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує отримання від Банку інформації, зазначеної 

в частині другій ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до 

укладення цього Договору. Вкладник підтверджує отримання примірника Договору до початку отримання 

послуг Банку відповідно до умов Договору. 

1.13. (1.12.) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує Вкладнику відшкодування 

коштів, що розміщені на його рахунках, відкритих на умовах цього Договору (далі – вклад). При цьому, вклад 

- кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України  «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». 

1.14. (1.13.) Вкладник підтверджує ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав 

та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 

26.05.2016р. № 825 зокрема з тим, що Фонд не відшкодовує кошти за депозитами в банківських металах 

(зазначається лише для депозитів відкритих в банківських металах) та отримав її в електронній формі. 

Вкладник підтверджує згоду на отримання довідки не рідше 1 разу на рік в електронній формі шляхом 

завантаження з офіційного сайту Банку https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/:  

____________  _____________   ________________ 

                                                                                              (дата)                 (підпис)           (П.І.Б)                        

                     

 

АДРЕСИ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВІЗИТИ СТОРIН 

  БАНК : 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Місцезнаходження: 

03087, м. Київ, вул. Єреванська 1 

Поштова адреса: 

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Код Банка 320478 

ІПН 236972826658 

 

 ВКЛАДНИК: 

(Прізвище, ім’я, по батькові )                                            

 (Документ, що посвідчує 

особу)_____________________                                                                    

Адреса:  _________________________________________  

Реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку_______________,  

Тел.________________________________________ 

Адреса електронної пошти ___________________ 

(зазначається за умови повідомлення Вкладником) 

 

_____________________                                                         ____________________  

               (підпис)                  (підпис) 

 

 

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/


 
Інформація для працівників Банку 

У разі відкриття Депозитного  рахунку  на ім’я/на користь іншої особи  в Договорі  заповнюється  

нижченаведена інформація. 

 

І. При оформленні Договору НА ІМ’Я ІНШОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ наступні пункти необхідно викладати в 

такій редакції: 

1) Преамбулу Договору викласти в такій редакції: 

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” (далі - Банк), який є 

платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України, в особі____________________________________, що діє на підставі 

____________________________________________, з однієї сторони, і громадянин(ка) __________, 

_______________________________,документ, що посвідчує особу: 

____________________серіі___№______виданий___________________________, що постійно проживає за 

адресою:___________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника 

податку  _____________________(далі –Довірена особа), який (яка) діє від імені та в інтересах  

громадянина(ка)________, ______________________ документ,що посвідчує 

особу:_____________________________ серії____№________________ 

виданий____________________________, що постїйно проживає за 

адресою:_____________________________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку  _________________(далі - Вкладник) на підставі довіреності №___ від ___ 

___________ 20___р. _______________________________,  з другої сторони, уклали цей депозитний договір 

(далі -Договір) про наступне:» 

 

2) Адреси та платіжні реквізити сторін викласти в такій редакції: 

 

                                                              АДРЕСИ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВІЗИТИ СТОРIН 

  БАНК : 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Місцезнаходження: 

03087, м. Київ, вул. Єреванська 1 

Поштова адреса: 

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Код Банка 320478 

ІПН 236972826658 

_________________________ 

                     (підпис) 

 ДОВІРЕНА ОСОБА: 

(Прізвище, ім’я, по батькові                      _                        

) 

 (Документ, що посвідчує 

особу)_____________________                                                                    

Адреса:  _________________________________________  

Реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку_______________,  

Тел.__________________ 

_________________________ 

                (підпис) 
 

 

ІІ.       При оформленні Договору НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ наступні пункти необхідно 

викладати в такій редакції: 

 

1) Преамбулу Договору викласти в такій редакції: 

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” (далі - Банк), який є 

платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України, в особі____________________________________, що діє на підставі 

____________________________________________, з однієї сторони, і   громадянин (ка) 

____________________________________________ документ, що посвідчує особу: 

____________________серіі___№______виданий___________________________,що постійно проживає за 

адресою:___________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника 

податку _____________________, (далі - Особа, що відкриває рахунок на користь третьої особи та є 

Вкладником  до моменту першого звернення у Банк Особи, на користь якої відкрито рахунок), який (яка) 

діє в інтересах  громадянина(ки)________, ______________________________________ документ, що 

посвідчує особу:_____________________________ серії____№________________ 

виданий____________________________, що постійно проживає за 

адресою:_____________________________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку _________________(далі – Особа, на користь якої відкрито рахунок, та набуває 

прав Вкладника після її ідентифікації, верифікації та вивчення Банком в момент першого звернення в 

Банк з метою використання рахунку)  ,  з другої сторони, уклали цей депозитний договір (далі -Договір) про 

наступне:» 



 
2) Адреси та платіжні реквізити сторін викласти в такій редакції: 

 

                                                                    АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

  БАНК : 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Місцезнаходження: 

03087, м. Київ, вул. Єреванська 1 

Поштова адреса: 

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Код Банка 320478 

ІПН 236972826658 

_________________________ 

                     (підпис) 

 Особа, що відкриває рахунок на користь 

третьої особи: 

(Прізвище, ім’я, по батькові                      _                        

) 

 (Документ, що посвідчує 

особу)_____________________                                                                    

Адреса:  _________________________________________  

Реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку_______________,  

Тел.__________________ 

 

_________________________ 

                (підпис) 
 

3) Особа, на користь якої відкрито рахунок, під час ії першого звернення в Банк з метою 

скористатися правами Вкладника за Депозитом та ії ідентифікації, в кінці Договору, має  

написати наступне: 

 

Я,__________________________________________, документ, що посвідчує 

особу:_______________серії___№_____виданий_____________, 

                (Прізвище, Ім’я, По батькові) 

постійно проживаю за адресою:___________________________, реєстраційний номер облікової картки 

фізичної особи - платника податку _____________________ з  умовами Договору ознайомлен(а) та згоден (а) . 

З ________________________ набуваю прав та обов’язків Вкладника за цим депозитним договором. 

Примірник договору отримав.                                             

                                                                      ___________________________                _________________________ 

            (підпис)     (дата)  
              

ІІІ.      При оформленні Договору НА ІМ’Я МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ наступні пункти необхідно викладати в 

такій редакції: 

1) Преамбулу Договору викласти в такій редакції: 

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” (далі - Банк), який є 

платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України, в особі____________________________________, що діє на підставі 

____________________________________________, з однієї сторони, і  громадянин (ка) 

__________________________________________________________документ, що посвідчує особу: 

____________________серіі___№______виданий___________________________, що постійно проживає за 

адресою:___________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника 

податку _____________________,(далі- Законний представник) від імені та в інтересах малолітньої особи 

_______________________________________________,документ, що посвідчує 

особу:_____________________________ серії____№________________ 

виданий____________________________, що постійно проживає за 

адресою:_____________________________________________, реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку _________________(далі – Малолітня особа ),  з другої сторони, уклали цей 

депозитний договір (далі -Договір) про наступне: 

2) Адреси та платіжні реквізити сторін викласти в такій редакції: 

АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

  БАНК : 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

Місцезнаходження: 

03087, м. Київ, вул. Єреванська 1 

Поштова адреса: 

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Код Банка 320478 

ІПН 236972826658 

_________________________ 

                     (підпис) 

 ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК: 

(Прізвище, ім’я, по батькові                      _                        

) 

 (Документ, що посвідчує 

особу)_____________________                                                                    

Адреса:  _________________________________________  

Реєстраційний номер облікової картки фізичної 

особи - платника податку_______________,  

Тел.__________________ 

 

_________________________ 

                (підпис) 
 

 


